
متن آگهی مزایده
پرونده اجرایی به کالســه 9200178 به اســتناد اسناد رهنی شماره 
 -90/1/8 - 89/6/1-21403 - 89/2/25-21311 - 87/12/18-20970
21681 دفتر اســناد رسمی شماره 3 اراک له بانک صادرات مرکزی شعبه 
میدان قدس و علیه 1- شرکت فنی مهندسی نیکان پژوه آسیا )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 376 ثبت شرکت های زرندیه به شناسه ملی 1082006391 
به نشانی زرندیه شهرک صنعتی مامونیه خیابان ششم B329 )وام گیرنده( 
2- وراث علی سعادتی به نام های معصومه دینی فرزند براتعلی شماره ملی  
0042843553 سارا سعادتی فرزند علی شماره ملی 0077878698 سمانه 
سعادتی فرزند علی شماره ملی 0063548089 سمیه سعادتی فرزند علی 
شــماره ملی 0065790774 )راهن( همگی ســاکن تهران تهرانسر بلوار 
گل ها بعد از نیلوفر خیابان 41 شــرقی پالک 8 کدپستی 1388894546، 
3- مرتضی کفیلی فرزند اسداله ش ش 1380/ ساوه )راهن( ساکن: تهران 
خیابان قزوین بعد از پل هال ل احمر خیابان حدادی کوچه ســیار پالک 17 
کدپستی 1473747381، 4- رحمن طامه فرزند محمدعلی شماره شناسنامه 
3968 )راهن( ساکن: تهران تهرانسر بلوار گل ها بعد از نیلوفر کوچه 45 متری 
مرکزی کوچه شــهید سهیلی پالک 46 کدپستی 1388885718، 5- نادر 
وهاب زاده فرزند علی اکبر شماره ملی 2218794055 )راهن( ساکن تهران 
تهرانسر خیابان 41 کوچه 45 مرکزی پالک 8 کدپستی 13888856611، 
6- ناصر مالحسینی فرزند علی اکبر شــماره ملی 2219716971 )راهن( 
ساکن عباس آباد خیابان امام کوچه شهید کالهدوز کد پستی 4674155861 
در قبال مبلغ 24/126/894/623 ریال )بیســت و چهار میلیارد و یکصد و 
بیســت و شش میلیون و هشــتصد و نود و چهار هزار و ششصد و بیست و 
ســه ریال( اعم از اصل طلب بانک و خســارت دیرکرد و ســایر هزینه ها تا 
مــورخ 98/12/26 )روز مزایده( و مبلغ 1/196/140/222 ریال نیم عشــر 
 اجرائی تشــکیل و اجرائیه در مورخه 93/7/13 ابــالغ و رعایت ماده 111 
آئین نامه اجرا نیز گردیده اســت مورد وثیقه اســناد رهنی که عبارتند از: 
1- همگی و تمامت ششــدانگ یک قطعه زمین مشــتمل بر ســاختمان 
بــه مســاحت 650 مترمربــع به شــماره پــالک 2316 فرعــی از 544 
فرعــی از 290 فرعــی از 144 اصلــی واقع در مرتع قریــه عباس آباد جزء 
دهســتان لنگا بخش دو ثبت عباس آباد که ســند مالکیــت آن ذیل ثبت 
56020 صفحــه 288 جلــد 334 دفتــر امــالک بخش مربوطــه به نام 
 ناصر مالحســینی صادر و تســلیم گردیده اســت و حدود و مشخصات آن 

بدین شرح است: 
شــماال: در دو قســمت اول به طول 23/65 متر دیواریست با باقیمانده 
144/290/544 اصلی دوم به طول های 10 متر و 9/15 متر درب و دیواریست 
به کوچه 6 متری احداثی شرقا به طول 25/25 متر دیواریست به باقیمانده 
پالک 544 فرعی از اصلی مرقوم جنوبا: به طول 15/30 متر دیواریســت به 
باقیمانده پالک مرقوم غربا: به طور منکســر به طول های 2/85 متر و 2/20 
متر و 1/60 متر و 3/50 متر و 3/80 متر و 5/40 متر و 8/80 متر و 1/50 متر 
و 3/25 متر کال دیواریست به نهر آب و یک دستگاه بنای ویالیی یک طبقه 

با سازه بلوکی و دارای کرسی به مساحت تقریبی 130 مترمربع مشتمل بر 
ســه خواب، هال و پذیرایی، آشپزخانه، سرویس بهداشتی و ایوان که نمای 
اصلی آن سنگ و مابقی ســیمان سفید با سقف تیرنمای چوبی، سربندی 
شیروانی با پوشش ایرانیت و زیرسازی چوب کابینت فلز درب چوب پنجره 
آلومینیوم سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر می باشد در ضلع 
جنوب غربی محوطه ســرویس بهداشتی احداث و در ضلع شرق پارکینگ 
مقفی با زیربنای حدود 15 مترمربع ســاخته شده با اسکلت قوطی فلزی و 
پوشش ایرانیت قرار دارد. پیرامون ملک محصور با دیوار بلوکی بوده و پالک 
دارای انشعاب آب برق )بدنه 18155758( و گاز )01470207( می باشد با 
توجه به موقعیت  مکانی، نوع کاربری قدمت و شرائط روز اعیانی و همچنین 
با در نظر گرفتن ارزش امالک و مستغالت در شرایط فعلی بازار و نیز سایر 
عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارزیابی جمعا به مبلغ 3/667/500/000 ریال )سه 
میلیارد و ششصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار ریال( 2- ششدانگ 
یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف سمت غربی قطعه اول تفکیکی به 
مساحت 73/63 مترمربع به انضمام پارکینگ قطعه اول تفکیکی به مساحت 
12 مترمربع پــالک 2426/23676 مفروز از 18247 بخش 10 تهران که 
سند مالکیت آن ذیل ثبت 422628 صفحه 303 جلد 2413 دفتر امالک 
بخش مربوطه به نام مرتضی کفیلی صادر و تســلیم گردیده است و حدود 
و مشــخصات آن بدین  شرح است: شماال در سه قسمت اول دیوار به دیوار 
قطعه 5 تفکیکی سابق دوم و سوم دیوار و پنجره است به حیاط خلوت شرقا 
در سه قسمت اول دیواریست اشتراکی با آپارتمان مجاور دوم و سوم دیوار 
و درب ورود است به راه پله جنوبا دیوار و پنجره است به حیاط مشاعی غربا 
دیواریست به درز انقطاع که ماوراء آن )پالک 2426/59( می باشد کف و سقف 
اشتراکی است پارکینگ: شماال و جنوبا به محوطه مشاعی شرقا به پارکینگ 
مجاور غربا دیواریست به درز انقطاع که ماوراء آن »پالک 59 فرعی از 2426« 
اصلی می باشد آپارتمان مذکور واقع در ساختمانی احداثی در 5  طبقه شامل 
)زیرزمین همکف و 3 طبقه روی همکف( نما سنگ با پنجره های فلزی حیاط 
در مقابل ســاختمان )شمالی( 8 واحدی اسکلت فلزی سقف تیرچه بلوک 
کاربری مسکونی با قدمت حدودا 16 سال در ورودی ساختمان و در پارکینگ 
فلزی همکف شامل: حیاط و پارکینگ کف موزاییک و دیوار تا ارتفاع حدودا 
نیم متر سنگ و باقی گچ و نقاشی و راه پله در طبقات: کف سنگ و دیوارها 
گچ و نقاشی و ساختمان فاقد آسانسور می باشد و مشخصات آپارتمان مورد 
ارزیابی بدین شــرح:  در ورودی آپارتمان چوبی و آپارتمان مذکور شــامل 
پذیرایی کف ســنگ و دیوارها گچ و نقاشــی 2 اتاق خواب: با درهای چوبی 
پیش ساخته و کف موزاییک و دیوارها گچ و نقاشی که یکی از  اتاق ها مشرف 
به نورگیر و دیگری دارای کمد دیواری ست آشپزخانه اپن با پنجره  فلزی روبه 
خیابان و کابینت های فلزی طرح  MDF  و کف سرامیک و دیوارها تا حدودا 
نیم متر مانده به سقف سرامیک است سرویس بهداشتی ایرانی و حمام کف 
سنگ و دیوارها سرامیک سیستم گرمایش بخاری و شومینه در پذیرایی و 
سیستم سرمایش کولر آبی و دارای برق و آب اختصاصی و گاز و برق اشتراکی 

می باشد. با توجه به توضیحات فوق قدمت موقعیت نوع کاربری و سایر عوامل 
موثر در ارزیابی ارزش ششدانگ آپارتمان مذکور بدون در نظر گرفتن هرگونه 
بازداشتی و بدهی و در صورتی  که قابلیت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی 
را داشته باشد به مبلغ 1/399/000/000 ریال )یک میلیارد و سیصد و نود و 
نه میلیون ریال( در مورخ 96/5/21 توسط مهندس آذر نجات بخش ارزیابی 
گردید 3- همگی و تمامت ششدانگ یک  دستگاه آپارتمان واقع در قسمت 
شــرق طبقه دوم به مساحت 98/60 متر مربع قطعه 12 تفکیکی به شماره 
پالک 2421 فرعی از 165 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 968 فرعی 
از اصلی مذکور واقع در پرند بخش حوزه ثبتی ربا ط کریم که سند مالکیت 
آن ذیــل ثبت 111656 صفحــه 32 جلد 433 دفتر امالک بخش مربوطه 
به نام نادر وهاب زاده صادر و تســلیم گردیده است و حدود و مشخصات آن 
بدین شــرح است: شماال: در چهار قسمت که قسمت سوم آن شرقی است 
اول دیواریست به راه پله مشاعی دوم الی چهارم دیوار و پنجره است به فضای 
محوطه مشاعی شرقا در سه قسمت که قسمت دوم جنوبی است اول و سوم 
دیوار و دوم لبه نرده بالکن به فضای محوطه مشاعی جنوبا: در سه قسمت 
که قســمت دوم شرقی است اول و دوم درب و پنجره است به فضای تراس 
مشــاعی سوم دیوار و پنجره است به محوطه مشاعی غربا: در هفت قسمت 
که قســمت های دوم و چهارم شمالی و جنوبی است و ششم شمالی است 
اول و پنجم دیواریست اشتراکی با آپارتمان مجاور دوم الی چهارم دیواریست 
بداکت مشاعی ششم و هفتم درب و دیواریست به راه پله مشاعی کف و سقف 
اشتراکیست ملک فوق به صورت دوخوابه و در سالن پذیرایی کف سرامیک 
و بدنه اندود گچ و پنجره های پیرامونی فلزی با شیشه دوجداره و در اتاق ها 
کف موزاییک و بدنه اندود گچ سرویس بهداشتی ایرانی و حمام با مشخصات 

کف سرامیک و بدنه کاشی می باشد.
آشپزخانه اوپن با کابینت ترکیبی از ام دی اف و فلزی و سیستم سرمایش 
کولر آبی و گرمایش رادیاتور و پکیج می باشد نماسازی بیرونی ترکیبی از سنگ 
و آجر نما فاقد آسانســور و دارای پارکینگ می باشد. در مشاعات: پارکینگ 
واقع در طبقه زیرزمین با مشخصات کف موزاییک و بدنه اندود گچ با پوشش 
رنگ روغنی کف راه پله سنگ و بدنه اندود گچ و با حفاظ فلزی می باشد واحد 
آپارتمان دارای امتیاز برق و گاز مستقل و آب مشترک بوده و قدمت بنا حدود 
12 سال برآورد می گردد که با توجه به موارد فوق و لحاظ نمودن محل وقوع 
ملک تامین پارکینگ و انباری نحوه دسترســی به عرصه و همچنین تامین 
نور ساختمان و کیفیت مصالح به کار رفته در بنا قدمت بنا تعداد واحدهای 
مســکونی در هر طبقه قدرالسهم ملک از کل عرصه و سایر جهات موثر در 
ارزیابی و فارغ از هرگونه بدهی به بانک ها و شهرداری و سایر مراجع قانونی 
ششدانگ ملک فوق به مبلغ 3/944/000/000 ریال )سه میلیارد و نهصد و 
چهل و چهار میلیون ریال( به عنوان قیمت پایه ارزیابی توسط آقای حسین 
والیتی )کارشناس رســمی دادگستری( در مورخ 98/7/21 ارزیابی گردید 
4- همگی و تمامت ششــدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول به 
مســاحت 95/20 متر مربع که مقدار 3/10 متر مربع آن بالکن است قطعه 

3 تفکیکی پالک 2/6774 مفروز از 4376 فرعی از اصلی مذکور بخش 10 
تهران که ســند مالکیت آن ذیل ثبــت 325038 صفحه 282 جلد 1939 
دفتر امالک بخش مربوطه به نام رحمان طامه صادر و تسلیم گردیده است 
و حدود و مشخصات آن بدین شرح است: شماال در 5 قسمت که قسمت های 
اول و پنجم دیوار و پنجره به فضای خیابان 10 متری ســه قســمت بقیه 
دیوار و در به راه پله مشاعی شرقا دیوار و پنجره به فضای خیابان 10 متری 
جنوبــا دیوار و پنجره و لبه بالکن به فضای حیاط غربا دیوار به دیوار قطعه 
882 تفکیکی آپارتمان مذکور واقع در ساختمان احداثی در 3 طبقه شامل 
)همکف و 2 طبقه روی همکف( دو بر 4 واحدی ) که یک واحد تجاریست( 
نمای ساختمان سنگ با پنجره های فلزی اسکلت فلزی سقف تیرچه بلوک 
کاربری مسکونی با قدمت حدودا 30 سال در ورودی ساختمان فلزی، حیاط 
پشت ســاختمان بوده )ملک جنوبی( و فاقد آسانسور مشاعی است راه پله: 
کف ســنگ دیوار تا نصفه سنگ مشخصات  آپارتمان مورد ارزیابی به شرح: 
 در ورودی آپارتمان چوبی پیش ســاخته شــامل: پذیرایی کف سرامیک و 

دیوارها گچ
نقاشــی 2 اتاق خواب: کف ســرامیک و دیوارها گچ و نقاشی و یکی از 
اتاق ها دارای کمد دیواریست و اتاق دیگر دارای بالکن به سمت حیاط است. 
  MDF آشپزخانه اپن با پنجره فلزی رو به خیابان و کابینت های فلزی طرح
با کف و دیوارها ســرامیک سرویس بهداشــتی و حمام تو در تو با درهای 
آلومینیومی و کف دیوارها کاشی سیستم گرمایش بخاری و سیستم سرمایش 
کولر آبی و دارای برق اختصاصی و گاز و آب و برق اشــتراکی می باشــد. با 
توجه به توضیحات فوق قدمت موقعیت نوع کاربری و سایر عوامل موثر در 
ارزیابی- ششدانگ آپارتمان مذکور بدون در نظر گرفتن هرگونه بازداشتی 
و بدهی و در صورتی  که قابلیت نقل و انتقال در دفاتر اســناد رســمی را 
داشته باشد به مبلغ 2/856/000/000 ریال )دو میلیارد و هشتصد و پنجاه 
و شــش میلیون ریال( در مورخ 96/5/21 توسط مهندس آذر نجات بخش 
ارزیابی گردید 5( همگی و تمامت ششدانگ یک قطعه زمین پالک 4635 
فرعی از 2 اصلی قطعه 927 مفروز و مجزی شده از 3557 فرعی از اصلی 
مذکور واقع در بخش 10 تهران که ذیل ثبت 269676 صفحه 489 دفتر 
امالک 1747 بخش مربوطه به نام علی سعادتی ثبت و سند مالکیت صادر 
و  حدود و مشخصات آن بدین شرح است: شماال به طول 8 متر به خیابان 
10 متری شــرقا: به طول 20 متر بــه قطعه 928 جنوبا به طول 8 متر به 
قطعه 934 غربا به طول 20 متر به قطعه 926 متر به مســاحت 160 متر 
ملک فوق در دو طبقه شامل همکف دارای یک واحد مسکونی به مساحت 
109/80 مترمربع و طبقه اول دارای یک واحد مسکونی به مساحت حدود 
112/80 مترمربع هر یک از واحدها دارای هال و پذیرایی؛ دو اطاق خواب 
آشپزخانه با کابینت فلزی )آشپزخانه طبقه همکف باز و طبقه اول بسته( و 
یک باب حمام و سرویس ایرانی کف هال و پذیرایی و اطاق خواب ها موکت 
دیوارهــای هال و پذیرایی و یکی از اطاق خواب ها در همکف کاغذ دیواری 
دیوارهای بقیه اطاق خواب ها اندود گچ و نقاشی کف آشپزخانه و سرویس 

و حمام در همکف ســرامیک ولی در طبقه اول سنگ فرش شده سیستم 
ســرمایش کولرآبی و سیستم گرمایش بخاری گازی دارای دو انشعاب برق 
)یکی از آنها 25 آمپر تک فاز به شــماره پرونده 2765440/2( و انشــعاب 
آب و گاز شهری می باشد با توجه به شرایط موجود فنی و محیطی اعم از 
نوع و کیفیت ســاخت کاربری قدمت شرایط محلی و نیز سایر عوامل موثر 
در امور کارشناســی و همچنین صرف نظر از وضعیت تصرف و مالکیت آن 
و بدهی های احتمالی به اشــخاص حقیقی و حقوقی)شهرداری و غیره( و 
نیــز در صورت عدم قرارگیری در طرح های آتی دولتی) اعم از شــهرداری 
متــرو و ...( و با فرض تخلیه و بالمعارض بودن و اوقافی نبودن آن به مبلغ 
28/000/000/000 ریال)بیست و هشت میلیارد ریال( به معادل دو میلیارد 
و هشتصد میلیون تومان ارزیابی و به عنوان قیمت پایه ارزیابی توسط آقای 
ابوالحسن پارسا)کارشناس رسمی دادگستری( در مورخ 98/9/10 ارزیابی 
گردیده و تمامت ششدانگ پالک های فوق در قبال طلب بانک و نیم عشر 
اجرایی و سایر هزینه ها در روز دوشنبه 98/12/26 از ساعت 9 صبح الی 12 
ظهر در محل اجرای ثبت اراک از طریق مزایده به فروش می رسد و مزایده 
از مبالغ فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار فروخته 
خواهد شد. شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی 
است طالبین و خریداران می توانند جهت شرکت در مزایده با ارائه چک رمزدار 
بانک ملی به مبلغ پایه مزایده در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند 
همچنین خریداران می توانند قبل از برگزاری مزایده از امالک فوق واقع در 
1- عباس آباد خیابان شهید کالهدوز انتهای کوچه شهید مقصود واحدی کد 
پستی 4674155861- ملکی ناصر مالحسینی- 2- تهران خیابان قزوین بعد 
از پل هالل احمر خیابان حدادی کوچه سیار پالک 17 جدید)43 قدیم( طبقه 
همکف سمت غربی- ملکی مرتضی کفیلی-3- رباط کریم شهرپرند خیابان 
آسمان خیابان آفتاب خیابان فاخته کوچه فاخته 2 بلوک 61 شرقی طبقه 
دوم قطعه 12 تفکیکی- ملکی نادر وهاب زاده -4- تهران تهرانسر شرقی بلوار 
گل ها بعد از خیابان نیلوفر  کوچه 45 مرکزی)کیا شمشکی( کوچه سهیلی 
پالک 4جدید )2 قدیم( طبقه اول ملکی رحمان طامه و 5- تهران تهرانسر 
بلوار گل ها بعد از بلوار نیلوفر خیابان شهید کیا شمشکی)41 شرقی( پالک 
8 ملکی ورثه مرحوم علی سعادتی دیدن نمایند و کلیه هزینه های متعلق 
تا روز برگزاری مزایده به عهده بدهکار است کلیه بدهی های مربوط به آب 
لوله کشــی و برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و همچنین 
بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و سایر هزینه های انتقال به عهده 
خریدار می باشــد و میزان بدهی های مذکور مشخص نیست و تنظیم سند 
انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب دارائی و شهرداری است و چنانچه روز 
مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه باشد روز اداری بعد از تعطیلی 
در همان ساعت و مکان مزایده برگزار خواهد شد. طبق اعالم بانک بستانکار 

موارد مزایده فاقد بیمه می باشند.
تاریخ انتشار: پنج شنبه 1398/12/8 م الف 1356 
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الف( معاهده NPT، حقوق و تکالیف
معاهده منع گســترش سالح های اتمی در سال 
1967 م توسط 43 کشور از جمله ایران در نیویورک 
منعقــد و هدف خود را جلوگیری از تکثیر واشــاعه 
سالح های اتمی و پیگیری خلع سالح اتمی و نهایتا 
یاری رسانی به کشورها یرای دستیابی به انرژی صلح 
آمیز هســته ای قرار داد. این معاهده دارای 11 بند 
است.الزم به توضیح است که پروتکل الحاقی ضمیمه 
ایست 18 بندی که برای توسعه و سختگیرانه کردن 
هر چه بیشــتر معاهده و افزایــش اختیارات آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در ســال 1997 م به تصویب 

آژانس رسیده است.
تکالیف

مــاده 1 و2 در مــورد تعهد کشــورهای دارنده 
ســالح اتمی )تا تاریخ امضای پیمان ( و کشورهای 
فاقد سالح به عدم اشاعه و پیگیری تولید تسلیحات 
اتمی میباشد. ماده 3 به تعهد کشورهای فاقد سالح 
در مورد نظــارت وتائید بر پایبندی به تعهد ماده 2 
می باشد که به آژانس انرژی اتمی IAEA محول شده 
است.در ماده 6 به خلع سالح قدرت های دارای سالح 

و توقف مسابقه تسلیحاتی پرداخته است.
حقوق

ماده 4 معاهده حق اعضاء در راه تحقیق و توسعه 
و تولید و بهره برداری انرژی صلح آمیز هسته ای را به 
رسمیت شناخته و به تشــریک مساعی جهت رفع 
احتیاجــات آنها تاکید کرده اســت. در ماده 5 حق 
استفاده از انفجارهای هسته ای با هدف استفاده صلح 
آمیــز و تامین ادوات انفجــاری در اختیار دول فاقد 
سالح نیز به رسمیت شــناخته شده است. در ماده 
7 حق ایجاد پیمانهای منطقه ای جهت خلع ســالح 
اتمی توصیه شــده است.در ماده 8 به فرآیند اصالح 
مواد معاهده و شرایط تصویب و اجرای آن اشاره شده 
است. ماده 9 مربوط به حکومتهای نگه دارنده متون 
اصلی معاهده می باشد.ماده 10 به حق وشرایط خروج 
کشورها از معاهده پرداخته و در تبصره دوی آن مدت 

زمان تمدید معاهده را شرح داده است.
مــاده 11 هم به زبان متون اصلی معاهده جهت 

بایگانی در کشورهای عضو اختصاص دارد.
ب( ساختار آژانس و ماهیت عملکردش

طبق تجربه تاریخی کــه از آژانس انرژی اتمی 
همانند دیگر سازمان های بین المللی سراغ داریم ،دو 
عنصر قدرت و پول نقش بــارزی را در نحوه اداره و 
کارکرد آن بازی می کنند. یعنی به طور کلی کشورهای 
دارای قدرت و سلطه جهانی ودارای حق وتو در شورای 
امنیت سازمان ملل متحد وهمچنین کشورهایی که 
به لحاظ بودجه و دســتمزد پرسنل وساختار اداری 
آژانس را تامیــن می کنند دارای نفوذ بالمنازعی در 

جهت گیری ها و سیاست گزاری های آن می باشند.
آنچه که از نحوه کار آژانس با ایران در این سال ها 
میتوان فهمید با هدایت بلوک غرب خصوصا آمریکا 
، همیشه نسبت به ایران دارای نگاه ویژه )بد بینانه( 
بوده وســختگیری بی ســابقه ای در اجرای پادمان و 

رویه های کاری آن اعمال شــده است. قانون شکنی، 
بهانه گیری و ارائه مســتندات غیر واقعی و برگرفته 
از سازمان های جاسوســی و تروریستی و گزارشات 
جانبدارانه اپوزیسیون جمهوری اسالمی، در تمام این 
دوران مشکل اساسی در روابط ایران با آژانس ایجاد 
کرده است. سؤال پشت سؤال و مسئله پشت مسئله 
برای ایران مطرح شــد و همکاری و پاسخ های ایران 
در مذاکرات فنی و طوالنی گویی هیچ گونه اثری در 
کاهش ظنیات آژانس نداشت وخبری از عادی سازی 

پرونده ایران در شورای حکام نیست.
اساسا دبیرکل های این ســازمان با اعمال نفوذ 
کشــورهای قدرتمند خصوصا آمریکا منصوب شده 
و آنهــا در ادای وظایف و اجرای کارها به هیچ وجه 
استقالل عمل ندارند.همانطور که ایران بارها بر رعایت 
اخالق کاری وحرفه ای آژانس و شان حقوقی سازمان 
در جهان تاکید کرده است ،ولی گوش شنوایی یافت 
نمی شود.جاسوســی و اقدام به خراب کاری از جمله 
کارهایی بوده که از بازرســان اعزامی به ایران برای 
بازدید تاسیسات هسته ای سر زده و در مواردی کشف 
و خنثی شده است.در برجام هم که پس از 12 سال 

مذاکره ایران با قدرت ها به یک توافق بینابین و ضعیف 
)از دید ایران و آمریکا ( دست یافتیم، همین آژانس 
شد مسئول راستی آزمایی تعهدات ایران ،در حالیکه 
هیچ نهاد وساز و کار بین المللی نبود که به تعهدات 

طرف های مقابل نظارتی داشته باشد. 
در واقع جریان یک طرفه که از ســمت آژانس و 
قدرت ها نســبت به ایران اعمال می شود نیز با بقیه 
کشــورهای جهان خصوصا آنهائیکه در بلوک غرب 
جای نمیگیرند همان می شود که نمونه های آن را در 
عراق و لیبی شاهد بودیم.مشکل اساسی اینجا است 
که رویکرد و عملکرد سیاسی منبعث از نفوذ قدرت ها 
بر کار حرفه ای و تخصصی مرجع کنترل عدم اشاعه 
هسته ای و توســعه انرژی صلح آمیز هسته ای سایه 
انداخته و آژانس را از اهدافی که برای آن تشــکیل 

شده است بکلی دور کرده است. 
مــا ادامه این تناقــض رفتــاری را در بیرون از 
معاهده یعنی درباره کشــورهایی هم که معاهده را 
امضاء نکرده اند نیز در شــورای امنیت شاهد هستیم 
و سختگیری را به طور مثال فقط درباره کره شمالی 
شــاهد هســتیم در حالیکه اصال اتفاقــی در مورد 

کشورهایی مثل رژیم صهیونیستی، هند، پاکستان و 
آفریقای جنوبی زمان آپارتاید نمی افتد وتهدید کننده 
صلح جهانی قلمداد نمی شــوند.حقیقت اثبات شده 
متواتر این است که عملکرد سازمان های بین المللی 
بیشــتر در جهت منافع قدرت های بزرگ و کنترل 
کشــورهای ضعیفتر پی ریزی شده و آژانس انرژی 
اتمی به عنــوان متولی معاهده NPT یک نمونه بارز 

و حاضر است.
ج (نقص در اجرای معاهده 

به نظــر پایه تنظیــم معاهده منع گســترش 
ســالح های اتمی )که ابتدا بیــن آمریکا ،انگلیس و 
شــوروی سابق مطرح شد( علیرغم ادعای آن بر یک 
تبعیض و بی عدالتی شــکل گرفته است.از این منظر 
از ابتدا کشــورهای دارای سالح اتمی برای خود حق 
در اختیار داشتن سالح را برای خود محرز دانسته و 
برای اینکه از دستیابی دیگران به آن جلوگیری کنند، 
اقدام به تنظیم این معاهده برای کنترل بقیه کرده اند. 
هیچ کس نپرسیده است که چرا تعداد معدودی را 
رواست که تسلیحات کشتارجمعی اتمی داشته باشند 
ولی جمع کثیری را خیر ؟ هیچکس نمی پرســد اگر 
داشتن ســالح اتمی بد و مضر به حال صلح جهانی 
اســت چرا برای همه کشــورهای جهان بال استثناء 
ممنوع نباشد؟چرا باید موازنه قوای نظامی استراتژیک 
به ضرر کشورهای فاقد سالح رقم بخورد و برای آن 
بستر قانونی چیده شود؟حق برابر ملت های دیگر در 
دفاع از خود را با وضع موجود، کدام شرایط و ترتیبات 
حقوقی یارای پاسخگویی مناسب است؟ چرا هیچکس 
نپرسیده است از نه تنها عدم اجرای ماده 6 معاهده 

معطوف به خلع سالح هســته ای، بلکه قدرت ها به 
نوسازی و مدرن سازی زرادخانه های اتمی خود ادامه 
می دهند. چرا فقط بحث عدم اشاعه به صورت جدی 

پیگیری شده است ونه خلع سالح؟
د( عایدی ایران از معاهده

ایران به عنوان یکی از کشورهای موسس NPT و 
پیشرو در جهت ایجاد خاورمیانه عاری از سالح اتمی 
و به عنوان تنها کشوری که بیشترین همکاری و مدارا 
را با IAEA داشته است، کمترین خدمات و پشتیبانی 
را از معاهده ای که در آن به کمک و تعاون نســبت 
به کشــورهای عضو در راه ایجاد تسهیالت جهت به 
دســت آوردن انرژی صلح آمیز اتمی داشته است و 
چه بسا به جای کمک، سنگ اندازی و ایجاد مشکل 

در این مســیر صورت گرفته است. هر آنچه را که در 
رابطه ایران با آژانس بر طبق NPT می توان استحصال 
کرد فقط بحث تکالیف و وظایف مندرج در آن برای 
کشورهای فاقد سالح بوده است واز حقوق و مزایای 

مصرح در آن خبری نیست. 
یک سؤال اساسی پیش می آید، اینکه اگر یکی از 
دالیل بلکه مهم ترین دلیل کشورها برای پیوستن به 
معاهدات و سازمان های بین المللی استفاده از فواید و 
تسهیالت احتمالی آنان است، حال که ایران را هیچ 
منفعتی نرســیده و فقط تکالیــف و بهانه جویی ها و 
خواسته های بستر ساز نقض امنیت ملی این سازمان 
به کشورمان رسیده، چرا باید ایران به عضویت خود در 
IAEA و NPT ادامه دهد و حتی مجری پروتکل الحاقی 
باشد که به مراتب نظارت گسترده تر و سختگیرانه تر 

از خود معاهده دارد؟
اگر میزان را محاســبه هزینه فایده نیز در نظر 
بگیریــم آیا ماندن ایران در آن به نفع ایران اســت؟ 
اگر چــه خروج از NPT می توانــد یک عکس العمل 
در گام های بعدی ایران نســبت به بدعهدی و عدم 
رعایت قواعد بازی از سوی آمریکایی ها و اروپا باشد 
،منتهی آیا در حالت عادی نیز می توان انتظار منفعت 
قابل توجهی از آژانس برای کشــور متصور بود و به 
امید نرمال سازی پرونده ایران در آژانس نشست؟ آیا 
ما هر چه تا االن بدســت آورده ایم به همت و تالش 
خود جوانان و دانشمندان این سرزمین نبوده است، 
که االن منتظر مســاعدت دیگران به ایران در آینده 

بایستیم؟ سرابی تعبیر نشدنی!!
ر( تبعات خروج از معاهده برای ایران

بــا توجه به اینکه حضور ایــران در آژانس تا به 
حــال هیچ دســتاوردی قابل مالحضه بــرای ایران 
نداشــته است، بدیهی است که با فرض نبودن ایران 
در آن نیز تفاوت بارز و ملموســی در عمل به وجود 
نیایــد. چراکه با وجود عضویــت و پایبندی کامل و 
فراتر از قانون ایــران، هم رفتار تبعیض آمیز آژانس 
و هم مســئله تحریم ها و متهم شدن ایران به نقض 
صلح جهانی و تهدید امنیت ملی، رویه ثابت و توقف 
ناپذیر آمریکا و غرب در مواجه با ایران بوده است. با 
مالحظه اینکه مــاده 10 معاهده حق ما را با حفظ 
شــرط عدم النفع به رسمیت شــناخته و اعمال آن 
هیچگونه مجازات و مضیقه ای قانونی به لحاظ مفاد 
معاهده برای کشور خروج کننده مترتب نکرده است 

،راه را برای تصمیم ایران بر خروج هموار می ســازد. 
قابل ذکر اســت که تحلیل بعضی از متخصصین امر 
مبنی بر ارجاع ایران به شــورای امنیت بعد از خروج 
جهت سخت تر شدن وضعیت امنیتی ایران با لحاظ 
اینکه ایران کاری خــالف قوانین بین المللی و صلح 
جهانی انجام نداده است بیشتر بهانه جویی و مصداق 
ضرب المثل معروف خودکشــی از ترس مرگ است. 
کمااینکه همین االن هم با وجود عضویت در معاهده 
و توافق نامه برجام ذیل قطعنامه 2231 سخت ترین 
تحریم های تاریخ بشری به طور کامل بر ایران اعمال 
شده است. در این بین الزم است مالحضات کشورهای 
دوست یعنی چین و روسیه را درباره ایران در عرصه 
آرایش بازیگران روابط بین الملل مورد توجه قرار داده 
و به جایگاه ممتاز و بی بدیل ایران در صحنه گردانی 
سیاست جهانی در مواجه با غرب و آمریکا اذعان کرده 
و بدانیم در این بخش نسبت به هم وابستگی متقابل 

غیر قابل انکاری وجود دارد.
ز( افزایش قدرت استراتژیک

از آنجا که با خروج ایران از NPT مســئله کنترل 
اتمی ایران از بین خواهد رفت ، به طور خودکار پدیده 
ابهام استراتژیک در مقوله قدرت هسته ای رخ خواهد 
نمود و به طبع آن همانند مســئله برنامه موشکی و 
تســلیحات نظامی ایران عدم توانایی غرب و آمریکا 
در محاسبه قدرت ایران به بازدارنگی استراتژیک در 

سطحی بسیار باالتر منجر خواهد شد.
نتیجه گیری:

بــا عنایت به موارد گفته شــده در این مقاله با 
خروج ایران از معاهده منع گسترش سالح های اتمی 
 CTBT و همچنین معاهدات مکمل آن از قبیل معاهده
)معاهده منع آزمایشــات اتمی( که هنوز به تصویب 
مجلس شورای اسالمی هم نرسیده است، می توان راه 
را برای کنترل و بهانه گیری هایی تمام نشدنی آمریکا 
بر ایران بســت و به توسعه انرژی اتمی و قدرت ملی 
ایران چه در بخش مصارف صلح آمیز و چه در بخش 
نظامی آن البته بسته به شرایط امنیتی و سیاسی روز 

با استقالل کامل رهنمون شد. 
باشــد که این موضــوع مورد توجــه رهبران و 

دست اندرکاران اداره کشور قرار گیرد.
والسالم
کامبیز شریفی مقدم
دانشجوی کارشناس ارشد روابط بین الملل

بمانیم یا خـارج شویم؟!
پیمان »ان، پی، تی«

با اجرای گام چهارم هسته ای در کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسالمی ایران ،زمزمه برخی محافل و نویسندگان برای خروج ایران 
از معاهده منع تکثیر سالح های اتمی برای گام پنجم و ششم شنیده می شود.واکاوی این موضوع مستلزم شرح تاریخچه مذاکرات،ساختار 
آژانس انرژی اتمی و اهداف و عایدی ایران به عنوان یک کشــور مستقل و عضو کامل سازمان ملل متحد، از این معاهده می باشد که به 

آن پرداخته خواهد شد.

اتمی  انرژی  آژانــس  ✍در 
ســازمان های  دیگر  همانند 
و  قدرت  عنصر  دو  بین المللی 
پول نقش بارزی را در نحوه اداره 
و کارکــرد آن بازی می کنند، 
کشورهای  کلی  طور  به  یعنی 
جهانی  سلطه  و  قدرت  دارای 
ودارای حق وتــو دارای نفوذ 
جهت گیری ها  در  بالمنازعی 
آن  سیاســت گذاری های  و 

می باشند.

✍اگر یکی از مهم ترین دالیل برای پیوستن به معاهدات بین المللی استفاده از فواید 
و تسهیالت احتمالی آنان است، حال که ایران را هیچ منفعتی نرسیده و فقط تکالیف 
و بهانه جویی ها و خواســته های بسترساز نقض امنیت ملی این سازمان به کشورمان 
رسیده چرا باید ایران به عضویت خود در IAEA و NPT ادامه دهد و حتی مجری پروتکل 

الحاقی باشد که به مراتب نظارت گسترده تر و سخت گیرانه تر از خود معاهده دارد.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه

 هیئت حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان میاندوآب به شرح زیر 
تصرفات مفروزی و مالکانه اشــخاص را تایید و به جهت عدم دسترســی به مالکین مقرر شده 
اســت پس از نشر آگهی سند مالکیت رســمی صادر و تسلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 
قانــون مذکور و آئین نامه اجرایی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین 
مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداکثر 
ظرف مدت دو ماه از انتشــار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مســتقیما به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرســتان میاندوآب تســلیم نموده و باید یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
اسناد و امالک دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند و در غیر این صورت سند 
مالکیت مورد تقاضای متصرف براســاس مدلــول رای صادره در حدود و مقررات صادر خواهد 
شــد و صدور ســند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شــد.1- رای شماره 
139860313006011425 مورخــه 1398/11/15 تقاضای آقــای اهلل قلی رحمت فام مبنی 
بر صدور ســند مالکیت ششــدانگ یک قطعه باغ سیب قســمتی از پالک 11 اصلی بخش 7 
مراغــه حوزه ثبتی میاندوآب خریداری شــده از زینال رحمت فام پرونــده هیئت 322-96 به 

مساحت2535/27 مترمربع که برای آن پالک 134 فرعی تعیین شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/23                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/8
قنبر محمدوند
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139860326006001519-1398/10/28 هیئت  اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک مالیر تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانم/آقای فاطمه عباســی فرزند قدرت اهلل 
به شماره شناسنامه 7 صادره از مالیر ششدانگ یک  باب ساختمان به مساحت 133/77 مترمربع 
قسمتی از پالک یک اصلی اراضی دولت آباد واقع در بخش چهار مالیر خریداری از مالک رسمی 
فتح اهلل عادلی فر محرز گردیده است. لذا به  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/24                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/8

محمدرضا امینی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان مالیر م الف476

آگهی دعوت شرکت تعاونی مسکن سازمان تعاون
و مصرف شهر و روستا )در حال تصفیه( )نوبت دوم(

از کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آید جهت اعالم و بررســی هرگونه 
مطالبات و اسناد و مدارک و ادعا از شرکت اعم از بدهی یا مطالبات دارند در ضرب االجل 
ســه ماهه از تاریخ انتشــار اولین آگهی )1398/11/8( به مدیران تصفیه شرکت مذکور به 
نشــانی ســاختمان الهی وزارت صمت مراجعه نمایند. در صورت انقضای مهلت مذکور و 

اعالم ختم تصفیه هرگونه ادعایی طبق موازین قانون تجارت مسموع نخواهد بود.
هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن شهر و روستا

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1398/6/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره عبارتند از آقای 
سیدعبداله لشگری گهراز کدملی 1639518533، آقای سیدمهدی لشگری 
گهراز کدملی 1532709390 آقای ســیدهادی لشگری گهراز با کدملی 
0075364611 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان پایتخت
سهامی خاص به شماره ثبت ۲0۶۹۴۴

و شناسه ملی ۱0۱0۲۴۸555۲ 
به موجب نامه شــماره 617/97/1573 مورخ 97/9/13 اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوزستان و صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 95/1/20  مرکز اصلی شرکت مذکور به: غرب تهران جاده مالرد 
سرآسیاب بلوار رسول اکرم خیابان شهید مصیب زاده خیابان 12 متری 
شهید دکتر بهشتی پالک 76 کد پستی: 3169935771 منتقل گردیده 

و تحت شماره 534894 به ثبت رسیده است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی انتقالی شرکت
 راه و ساختمان ابنیه ساز خوزستان نو

به شناسه ملی ۱0۸۶0۶۳۳۹۷۸


